Stabschef
Resultater:








Kompetent og loyal strategisk samarbejdspartner for kommunens politiske og administrative
ledelse
Gode organisatoriske rammer, så direktionens prioriterede indsatser kan blive implementeret
med sammenhæng og helhed i organisationen
Understøtter en optimal udnyttelse af organisationens ressourcer
Kompetent rådgivning og proaktiv vejledning af virksomhedslederne, så virksomhederne driftes
og udvikles effektivt og innovativt
Velfungerende og professionelt samarbejde med direktion, øvrige stabschefer og virksomhedsledere
Stabsfunktionen opleves professionel, effektiv og serviceminded
Godt arbejdsmiljø og høj medarbejdertrivsel.

Adfærd:












Rollemodel for god ledelse i Odder Kommune og lever værdierne i praksis
Bidrager til direktionens strategiske arbejde med overblik og solidt datagrundlag - udfordrer
direktionen til at tænke helhedsorienteret og innovativt
Omsætter beslutninger og informationer til ”letforståelig” handling – op, ned og på tværs i
organisationen
Inviterer virksomhedslederne til samarbejde gennem opsøgende dialog og involvering – lytter
til virksomhedslederne og udfordrer dem til at tænke helhedsorienteret
Definerer klare mål og rammer i samarbejde med den enkelte medarbejder – vurderer og giver
nøgtern feedback til den enkeltes arbejdsindsats
Identificerer og håndterer de forandringer, der opstår og tilpasser derefter
Informerer løbende og rettidigt kommunaldirektøren om både successer og udfordringer i
staben – søger sparring og rådgivning, når dette er nødvendigt
Inddrager virksomhedsledere, øvrige stabschefer, medarbejdere og borgere i udviklingsprocesser, hvor der er plads til at drøfte, lade sig inspirere og eksperimentere med nye faglige
muligheder
Understøtter relevant udvikling, innovation og forandring – stiller sig til rådighed for virksomhedslederne
Prioriterer hurtig og effektiv besvarelse på henvendelser.
Understøtter sammenhængskraften i organisationen ved konstant fokus og høj prioritering af
arbejdet i MED-systemet

Kapabiliteter:










Analytisk og strategisk tænkende
Udbredt forståelse af og indsigt i de politiske processer
Veludviklet administrativ og organisatorisk forståelse
Tydelig og kompetent kommunikator og formidler
God til at skabe overblik, sammenhæng og mening
Har gode samarbejdsevner – er åben og imødekommende
Struktureret og detaljeorienteret
Empatisk, lyttende og inddragende
Stor integritet - hviler i sig selv og agerer med ordentlighed.

